
VERKOOP FASE 3 BAY HOUSE

Aan dit stappenmodel Bay House fase 3 kunnen geen rechten worden ontleend. Rotterdam, september 2022

• Verkoopstukken zijn te vinden op de website www.bayhouse.nl
• U schrijft in voor één of meer bouwnummers (voorkeuren)

• Inschrijven gaat volgens het principe “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
• Verkoopteam Bay House zoekt met u contact zodra uw inschrijving binnen is via de website

• Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek
• U ontvangt een email met bevestiging van de reservering van het bouwnummer en de gemaakte afspraak
• Vooraf aan het 1e gesprek ontvangt u via We transfer uitgebreide digitale verkoop informatie
• U vraagt een financiële toetsing aan bij een geldverstrekker, tussenpersoon of accountant waaruit blijkt dat
 u de aankoop kuntbetalen / financieren

• In het eerste gesprek bespreekt de verkoper met u het verkoopaanbod
• U overlegt de financiële toetsing / haalbaarheid
• Beantwoordt uw eerste vragen
• U vult het formulier personalia in en toont uw legitimatiebewijs

•  Na het eerste gesprek ontstaat de optie
• De optieperiode bedraagt maximaal 7 dagen
• U neemt de aankoopbeslissing
• U geeft aan wat de ontbindende voorwaarde hypotheek wordt

•  Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een 2e gesprek, het tekengesprek
• De concept koop en aannemingsovereenkomst wordt opgemaakt
• De concept koop en aannemingsovereenkomst ontvangt u per email vooraf aan het 2e gesprek
• U ontvangt tevens via We transfer de digitale kopersmap

•  In het 2e gesprek (tekengesprek) wordt de koop en aannemingsovereenkomst met u besproken
• Aan het einde van het gesprek zet u een handtekening onder de overeenkomst

•  Directie The View of Rotterdam ondertekent ook de koop en aannemingsovereenkomst
• U ontvangt per e mail een afschrift van de door beide partijen getekende koop en aannemingsovereenkomt
• Dit exemplaar kunt u doorsturen naar uw financieel adviseur voor de definitieve aanvraag hypotheek

•  U wordt uitgenodigd door de wooncoach van Bay House voor het bespreken van meer en minderwerk /
 maken van keuzes van sanitair en deuren
• U maakt een afspraak met de keukenshowroom voor het kiezen van een keuken
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